Financiën & Control
Inzicht, grip en resultaat

Financiën & Control
De afdeling Financiën & Control bestaat uit de Financiële
Administratie en Planning & Control. Het efficiënt en correct
vastleggen van de gegevens vormt de basis voor de uitvoering van
het betalingsverkeer, het opstellen van de rapportages en analyses,
en de jaarrekening. Bij dit alles wordt zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van slimme automatisering. Handig voor het bestuur dat
op elk moment altijd over de juiste gegevens beschikt!

Financiële administratie
Baten en lasten

Opstellen van de jaarrekening

Uitvoering van het betalingsverkeer
Rapportages en analyses

Eén oplossing voor de hele organisatie: AFAS administratieve software.

Het vastleggen van de financiële gegevens gebeurt
in het softwarepakket van AFAS. De administratieve
processen omvatten, naast het vastleggen van de
baten en lasten, de uitvoering van het betalingsverkeer,
het opstellen van de rapportages en analyses, en het
opstellen van de jaarrekening. Bij dit laatste proces wordt
ook het balansdossier opgesteld en het proces rond de
accountantscontrole gecoördineerd.
Er is een rechtstreekse koppeling van AFAS met de
digitale factuurverwerking: een factuur wordt bij
voorkeur direct vanuit de crediteur naar de afdeling
Financiën & Control gestuurd en verwerkt in Spend
Cloud (ProActive). De factuur wordt voorzien van de
juiste codering en via een workflow komt deze bij de
budgethouder voor digitale accordering. Het proces is zó
ingericht dat het aansluit bij de interne afspraken rond
budgetbevoegdheden binnen de organisatie.

Verantwoordingsapplicatie
Met behulp van deze applicatie kan de schooldirecteur
eenvoudig verantwoording afleggen aan het bestuur.
Aan de hand van een vragenlijst geeft hij een toelichting
op de financiële resultaten en bespreekt hij de
uitkomst vervolgens met het bestuur. In deze applicatie
kunnen op verzoek ook andere vragenlijsten worden
opgenomen, bijvoorbeeld over kwaliteitszorg.

Prognose-applicatie

Planning & Control
De adviseurs Planning & Control helpen het bestuur
om plannen, middelen en besteding inzichtelijk te
maken. Zij stellen de (meerjaren)begroting met het
bestuur op, maken prognoses en analyses. In heldere
managementrapportages vertellen zij het verhaal achter
de cijfers, van begroting tot realisatie. De adviseurs zijn
een klankbord voor het bestuur en adviseren over het
te voeren financiële beleid en over ontwikkelingen in de
financiële wet- en regelgeving. Zodat het bestuur grip
houdt op de financiën!

De prognose-applicatie genereert een
continuïteitsparagraaf, met de input vanuit de
begrotingsapplicatie en de realisatie vanuit het financiële
pakket van AFAS. De prognose-applicatie biedt ook
mogelijkheden om een meerjaren-liquiditeitsprognose
op te stellen.

Procuratiematrix
In de online procuratiematrix zijn bevoegdheden door
het bestuur eenvoudig vast te leggen. Het personeelslid
krijgt -uiteraard na gegeven akkoord- automatisch de
bevoegdheden voor de programma’s, applicaties en
uitgaven die bij zijn functie horen. De procuratie kan ook
eenvoudig worden aangepast of gestopt, mocht dat
noodzakelijk zijn.

Begrotingsapplicatie

Kas & Pas

De begrotingsapp is een gebruikersvriendelijke
webapplicatie, die het proces om tot een begroting
te komen ondersteunt. De applicatie wordt op maat
ingericht, passend bij de met het bestuur gemaakte
afspraken. Aanpassingen worden ‘realtime’ verwerkt en
de informatie is altijd beschikbaar. Het bestuur houdt
zicht op de afzonderlijke begrotingen van de scholen, op
het totaal van de bestuursbegroting én op de voortgang
van het begrotingsproces.

Kleine uitgaven en declaraties brengen vaak een
hoop administratief gedoe met zich mee. Daarvoor
is een oplossing: Kas & Pas. Kleine uitgaven rond een
school of kinderopvanglocatie worden met een pasje
betaald en digitaal verantwoord. Het pasbeheer is
in eigen hand, zonder tussenkomst van een bank.
Schoolbankrekeningen zijn overbodig, één bankrekening
volstaat.

begrotingsapplicatie
webapplicatie
bestuursbegroting

Online en real-time
ondersteuning bij de
ontwikkeling van begrotingen.

WIS Collect
Wis Collect is een digitaal facturatiesysteem dat helpt
om de ouderbijdrage en overige (school)kosten van
de school of oudervereniging eenvoudig te innen. Met
het online ouderportaal hebben ouders inzicht in de
geïnde bedragen en kunnen zij nog openstaande nota’s
via Ideal betalen. De communicatie richting ouders,
het verzenden van de facturen, het bijhouden van de
ontvangsten en het versturen van herinneringen is
volledig geautomatiseerd.

Nieuwsgierig?
Meer weten over Financiën & Control?
Neem dan contact met ons op.
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Je denkt aan inzicht in budgetten?
Aan je jaarrekening en je begroting? Aan
je volgende stap in digitalisering?
Aan planning en control, aan...
Onderwijsbureau Meppel
denkt met je mee.

